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บทคัดยอ 

 

ในปจจุบันชาง ผูรับเหมา และผูจําหนายสินคาที่เก่ียวกับการกอสรางมีอยูมากมาย ทําให
ผูบริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการเลือกใชบริการมากข้ึนและสวนใหญมักจะประสบปญหาในการ
คนหาชาง ผูรับเหมา ผูจําหนายที่สามารถเชื่อถือได เว็บไซต BuilderHub.com ที่พัฒนาจึงเปนเว็บไซต
ศูนยกลางรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง เชน ขอมูลของชาง ผูรับเหมา ผูจําหนาย รวมถึง
ขอมูลราคากลางของวัสดุกอสราง สําหรับผูใชงานท่ีตองการหาชาง ผูรับเหมา ผูจําหนายเพ่ือจางงาน 

การทํางานของเว็บไซต BuilderHub.com จะครอบคลุมตั้งแตการคนหาชาง ผูรับเหมา 
ผูจําหนายที่ตรงตามเงื่อนไขที่ผูใชงานตองการ หรือใหระบบทําการจับคูความตองการของผูใชงานกับ
คุณสมบัติของชาง ผูรับเหมา ผูจําหนายที่ตรงกับความตองการใหโดยอัตโนมัติ การใหคะแนนและเขียน
บทวิจารณชาง ผูรับเหมาหรือผูจําหนายที่ผูใชงานเคยใชบริการ การเรียกดูราคากลางของวัสดุกอสราง 
รวมถึงการแจงปญหาในการใชงานเว็บไซตที่ผูใชงานสามารถติดตอผูดูแลระบบไดโดยตรง นอกจากนี้
เว็บไซต BuilderHub ยังใหผูใชงานท่ีเปนชาง ผูรับเหมา ผูจําหนายสามารถซ้ือคําสําคัญในการคนหา
และอัพเกรดเปนบัญชีผูใชงานพิเศษ เพื่อใหผลการคนหาอยูในลําดับตน ๆ รวมทั้งยังใหรายงานแกชาง 
ผูรับเหมา และผูจัดจําหนายใชในการตัดสินใจซ้ือคําสําคัญและอัพเกรดบัญชีผูใชงาน 

ในการพัฒนาเว็บไซต BuilderHub.com ใชแนวคิดการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิง
วัตถ ุ(Object-Oriented Analysis and Design) โดยใช UML (Unified Modeling Language) ในการ
พัฒนาตัวแบบระบบ สวนการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภายใต ASP.NET Framework 4.5 โดยใชภาษา 
Visual Basic และใช โปรแกรม Visual Studio Community 2015 เปนเครื่องมือในการพัฒนา
โปรแกรม รวมกับฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2016 

 

คําสําคัญ: ชาง ผูจําหนาย ผูรับเหมา ราคากลาง งานกอสราง รีวิว กอสราง พัฒนาเว็บไซต 
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บทคััดยอ

ใในปปจจุบันชาง ผผููรับเหมา และผูจําหนายสินคาที่เก่ียววกับบการกอสราางมีอยูม
โภคมมีทางเลืือกทท่ีหหลากหลายในการเลือกใใชบริกการมากขึ้นนและสวนใหญมัน กจจะประสบั
าชาาง ผูรับเหมา ผูจําหนาายที่สามารถเชชื่อถือได เว็บไซต BuilderHub.com ทท่ีพัฒฒนาจึ
กลางรวบรวมขออมลูตตาง ๆๆ ที่เกกี่ยวกับกการกออสราง เชน ขอมูลขอองชาาง ผูรับเหมมา ผผููจํา
ลราคากกลางขอองวัสดุกอสราง สําหหรับผูใชงานนที่ตองการหาชาง ผูรัับเเหมา ผูจําหนายเพื

การทํางานขของเว็บไไซซตต BuilderHHuub.com จะครออบคลุมตั้งแตการคนหาช
หนายทีี่่ตรรงตามเงื่อนไขที่ผูใชงานตตองงการ หรือใหระบบทําการจับคคูความมตตอองการขอ
สมบัติของชาง ผูรรับเหมา ผูจจําหนาายที่ตรงกับความตตองการใหั โโดดยอัตโนนมมัติ การใหคะแ
จารณชาง ผูรับเหมาหรือผผูจําหนายที่ผูใชชงงาานเคคยใใชบบริการร การเรียกดูราคากลางของ
ถึงการแจงปญหาในการใชงานเว็บบไไซตที่ผูใชชงานสามาารถตติดดตอผูดูแลระบบไดโดยตร
ไซต BuilderHub ยังใหผูใชงานนที่เปนชาง ผูรับเหมา ผผูจําหนายสามารถซ้ือคําสําคัญ
อัพเกรดเปนบัญชีผใชงานพิเศษ เพื่อใหผลการคนหาอยในลําดับตน ๆ รวมทั้งยังใหร
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 ABSTRACT 

 

Builders, contractors and suppliers of construction products are numerous 

nowadays, giving consumers a wider choice, and most often they are having trouble 

finding a builder/contractor/supplier who can trust. BuilderHub.com is an online 

community that provides information regarding to construction for example, 

builders/contractors/suppliers information, and standard price of construction 

materials. User of this website would be person who searching for reliable 

builders/contractors/suppliers to done their job. 

The website functionality is covered search a builders/contractors/suppliers 

function, matching job requirement between employer and employee function 

which will be done automatically by the system, rating and reviews hired 

builders/contractors/suppliers, standard price inquiry function and customer services 

function where website’s users can directly contact to administrator. Moreover, the 

BuilderHub website provides builders/contractors/suppliers users the ability to 

purchase a keyword and upgrade their account to premium account. Also provide 

report for support decision selecting their own keyword. 

For developing website BuilderHub.com, developer uses Object-Oriented 

Analysis and Design and UML (Unified Modeling Language) to create the system model. 

In part of a program, developer has developed program under ASP.NET framework 

y
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version 4.5 using Visual Basic programming languages via Visual Studio Community 2015 

software collaborate with Microsoft SQL Server 2016 database. 
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